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“Me enrolo, redondo, até dar cambalhota
Empurro os pés no chão e pulo, sou mola
A mola se estica, vira arco, sou flecha”

Este livro propõe um contexto lúdico de imagens,  

cores e palavras que convidam à expressão, à imaginação,  

à experimentação do espaço e do movimento. 

A cada página, uma onda. A cada onda, a liberdade  

de vivenciar o corpo: ele pode se encolher, esticar  

e girar, depois se lançar adiante, então se enrolar  

para crescer e tornar-se algo novo... 

Para conhecer melhor o projeto Como ser uma Onda  

e compartilhar suas experiências na interação com  

o livro, acesse nosso website:  

 

www.comoserumaonda.com 

E-BOOK • EDIÇÃO REDUZIDA



Este é um livro interativo e brincante, a ser explorado de formas tão in-
finitas quanto a imaginação de uma criança. A cada página, uma “Onda” 
de experiências, um convite a descobrir novas possibilidades de utili-
zar o corpo, o espaço e o movimento, expandindo os horizontes da 
criatividade e da linguagem corporal.

Ao longo deste percurso, é possível ser uma concha aconchegante, en-
rolada e redondinha; transformar-se em mola e ter vontade de céu; 
depois encher a cabeça de novos projetos e realizar-se em borboleta. 
A cada Onda, as experiências se renovam e se repetem, mas nunca da 
mesma forma, nunca no mesmo lugar. Como as ondas do mar.

Nossa inspiração é a “Onda do Crescimento”, conceito desenvolvi-
do pela fisioterapeuta belga Godelieve Denys-Struyf, que descreve o 
desenvolvimento psicomotor da criança a partir da imagem de uma 
Onda de estruturação do corpo e da personalidade. 

Para conhecer melhor o projeto Como ser uma Onda, compar-
tilhar suas experiências na interação com o livro, obter informa-
ções sobre nossas oficinas e outras ações, conversar conosco e en-
tender melhor a “Onda do Crescimento”, acesse nosso website:  
 
www.comoserumaonda.com

Como ser uma onda  Estamos  vivendo  um  momento de isolamento social e, 
em muitos casos, de confinamento em apartamentos.

Disponibilizamos a todos uma versão reduzida do livro 
Como ser uma Onda. Aqui, com o suporte das ativida-
des propostas em nosso site, você pode ter uma ideia de 
como usamos este livro para brincar com nossos corpos, 
de maneira a proporcionar posturas e vivências que aju-
dem as crianças na auto-organização corporal, criando 
repertório para vivências futuras.

Essas vivências também estão relacionadas ao aspecto 
emocional, já que é possível perceber, através das ima-
gens e posturas preferidas de cada um, o que se está que-
rendo expressar naquele momento. Este livro foi desen-
volvido inicialmente para crianças, mas a brincadeira está 
aberta a todas as idades.

Divirtam-se!



Que forma tem meu corpo

Se dobro os joelhos  

e olho para o meu UMBIGO? 

Se me penduro pelos cabelos  

bem alto no CÉU?

 

Se me lanço no espaço  

como um FOGUETE?



Me enrolo, redondo,  

até dar CAMBALHOTA

Empurro os pés no chão e pulo,  

sou MOLA

   

A mola se estica, vira arco,  

sou FLECHA



De repente, me transformo!
 
Sou um URSO DE PELÚCIA, 
bem macio, 
 
Depois sou PIÃO 
 
Então NAVE ESPACIAL ...
 
Que experiência!



CARACOL vira  

 

GIRAFA vira 

 

LEÃO



Esta obra foi composta na fonte Agenda  

em Julho de 2018 para a Kiné.
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